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 الفضاء اإلجتماعي

الدولة وعالقات العمل في إقتصاد السوق : مثال 
  العظمى بريطانيا

*العياشي عنصر
 

طبيعتها و تدخلها يف العالقات الصناعية يف  ىذه الورقة موضوع الدولة، تعاجل
ادلعاجلة ضمن مقاربة تؤلف بُت مفهومي  النظاـ اإلقتصادي الرأمسارل و تندرج ىذه

إذل التعبَت عن رفضنا للموقف  نسعى من خالؿ ىذا التوليف البنية والفعل. و
أو ماديا وىو يف ذلك  الذي يتخد البنية كنظاـ معطي مسبقا سواء كاف أخالقيا

رفضنا للموقف  ػلدد ويصوغ الفعل ونتائجو. كما نػهدؼ يف الوقت ذاتو إذل إبراز
وبالتارل ليس  حداث،الذي يعترب الفعل عامال زلددا، بينما البنية رلرد سيل من األ

ادلفاىيم   من  فعلي ماعدا كونػها صياغة نظرية قائمة على رلموعة ذلا وجود
  .وادلقوالت

 نتبٌت يف مقابل ىذين ادلوقفُت نظرة تشكل ضمنها البنية شروط الوجود و

رلموعة من القواعد و ادلوارد. لكن ىذه ليست معطاة مسبقا، بل ىي شبرة 
الفعل. ذلك أف اإلنساف يصنع التاريخ و لكن ليس يف اإلنسانية، أي  ادلمارسة
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ظروؼ ليست دائما من إختياره بالرغم من كوهنا نتاج  فراغ، بل يف ظل
 .إجتماعيا باعتبارىا كائػنا   لنشاطو
واألساسي يتمثل يف ربايل أشكاؿ تدخل الدولة يف  داـ إنشغالنا األوؿما 

الرأمسارل كنموذج عادلي، فإف مهمتنا  اإلقتصاد عالقات العمل يف مرحلة ىيمنة
الذي دار حوؿ طبيعة الدولة ووظيفتها  األوذل ستكوف عرض جزء مهم من النقاش

أكثر من غَته هبذه القضية. يشكل  ضمن التيار الفكري ادلاركسي باعتباره إنشغل
مفصال ألوليات وأشكاؿ  ذلك مدخال للجزء الثاين ىذا العمل حيث نقدـ ربليال

بأمثلة  و سوؼ نستعُت خالؿ ىذا التحليل  دولة يف عالقات العمل.تدخل ال
 تارؼلية نستمدىا من التجربة اإلنكليزية باعتبارىا مثلت النموذج األوؿ للنظاـ

 .لليربارل يف اجملتمعات الصناعية احلديثة

  ووظائفها الدولة : طبيعتها .1
دار حوذلا لقد شكلت قضية ربديد طبيعة الدولة إحدى ادلعضالت اليت 

لفًتة طويلة ضمن األدبيات ادلنتمية للتيار ادلاركسي على إختالؼ تفرعاتو  النقاش
مع ذلك فإف احملاوالت ادلنشغلة دبعاجلة ىذه القضية قد إنقسمت إذل  الفكرية، و

رئيسُت يستند كالعلا إذل قراءة زلددة يف أعماؿ مؤسسي ادلادية  إذباىُت نظريُت
ه األوؿ على أطروحة اإلستقاللية النسبية للدولة، أو ما يدعي اإلذبا التارؼلية. يقـو

السياسي. بينما يعتمد الثاين على النظر إذل الدولة و البنية  خبصوصية ادلستوى
  .طبيعتها اإلشتقاقية من عالقات اإلنتاج الرأمسالية الفوقية ككل إنطالقا من

 الدولة قد مت تطويرىا من قبل ماركس عند ربليلو للدولة إف فكرة إستقاللية

 البونابرتية. و حىت قبل ذلك أشار أنغلز إذل إستقاللية الدولة باعتبارىا نتيجة حلالة

 التوازف الطبقي يف اجملتمع : "كحالة إستثنائية تظهر فًتات ػلدث فيها توازف بُت

ارىا وسيط مزعـو تكتسب لوقت الطبقتُت ادلتنازعتُت لدرجة أف قوة الدولة باعتب
  "1درجة من اإلستقاللية عن الطرفُت معُت

                                                                                                              

  :في  قىل أنغلز وارد 1 
PARKIN, F. -Marxism and class theory ; A" Bourgeois Critique".- LONDON, 

TAVISTOK, 1979.  
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اإلستقاللية النسبية للدولة تبدو بشكل أقوى من ادلوقف الذي  َت أف أطروحةغ
 بولنتزاس" البنيوية يف الفكر ادلاركسي، وخباصة يف عمل عربت عنو ادلدرسة

POULANTZAS" ائل أف الدولة حيث يبدو اف ىذا االخَت يتبٌت الرأي الق
رلتمع تسيطر فيو العالقات الرأمسالية وىكذا أف "الدولة  رأمسالية مادامت توجد يف

أكرب تكثيف   فعلي، بل إهنا ىي ذاهتا عالقة و بدقة ليست كيانا لو جوىر ذرائعي
  2."لعالقة

ادلاؿ  بالنسبة لبولنتزاس ترتبط إستقاللية الدولة بشكل وثيق بأفكار مثل رأس
 بصفة عامة، و رؤوس األمواؿ اخلصوصية، دبعٌت إنقساـ الطبقة الرأمسالية إذل

رلموعات جزئية ذات طبيعة و مصاحل زلددة. وىكذا فإف اإلستقاللية سواء  
  .ال، تصبح ضرورةبفعل الوظائف اليت تقـو هبا الدولة كانت نسبية أـ

 الرئيسي اإلستقاللية النسبية مصدرىا يف ذات الواقت التناقض"
الربجوازية/الطبقة العاملة( و )الذي يهمنا ىذا( النضاالت والتناقضات داخل )

الدولة من أجل  لدور ادلاؿ ذاتو، اإلستقاللية النسبية ليست سوى ذبسيدا رأس
  ".3ربقيق التماسك السياسي و تنظيم ىيمنة الرأمساؿ اإلحتكاري

 R.MILIBAND ىذا ادلوقف عرب عنو كذلك ادلفكر اإلنكليزي "رالف ميليباند
الذي قبل خالؿ النقاش الذي دار بينو و بُت بولنتزاس بفكرة أنو دوف ضماف 

األستقاللية للدولة الرأمسالية فإهنا لن تستطيع أداء وظيفتها ادلتمثلة  مدى معُت من
. ىكذا يف حالة اإلستقاللية اخلالفات بُت رؤوس األمواؿ اخلصوصية يف حل

الدولة يف أحسن وضعية خلدمة ادلصاحل الربجوازية ربت غطاء  النسبية، تكوف
مثلما يبدو يف اإلقًتاع العاـ، و تشريعات العمل وغَتىا.  خدمة ادلصاحل العامة،

ميليباند ىي سبييزه بُت قوة الدولة و قوة الطبقة،  لعل النقطة احلامسة يف موقف

                                                                                                              

 
  : أنظر مقاؿ2

HINDESS, B. - IN LITTLE JOHN, G. and al.- Power and the state - p. 93 
3 POULANTZAS, N. - Les classes sociales dans le capitalisme d’aujourd'hui.-  Paris, 

Editions du Seuil, 1974.- p. 161. 
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بينما ؽلكن ربديد قوة الطبقة يف عالقتها  مصادرىا يف كل حالة. إذحيث ؼلتلف 
4نتاج، فإف قوة الدولة تركت دوف ربديدل اإلبوسائ

.  
من  أما بالنسبة لبونتزاس فالدولة تبدو كأهنا متسامية فوؽ الطبقات إنطالقا

مسلمة مفادىا أف للبَتوقراطيُت مصاحل منفصلة عن تلك اخلاصة بالطبقة 
أهنم يشكلوف "صباعة مصلحة متضامنة". لعل مثل ىذه النظرة ذبد  ادلسيطرة،

حوؿ البَتقراطية إذ بالرغم من بعض اإلختالفات يقًتب  جذورىا يف مفهـو فيرب
  :بولنتزاس كثَتا من ىذا ادلوقف

يشكل جهاز الدولة منظومة موضوعية مكونة يف فروع خاصة تفصح "
دة، زبضع إذل حد كبَت دلنطقها فيما بينها عن وحدة داخلية زلد العالقات

 5"اخلاص
 من ادلؤكد أف بولنتزاس ال يستطيع التمسك هبذا ادلوقف جبدية ماداـ ادلشكل

اخلاص دبصدره قوة الدولة دل غلد حال. إف أفضل ما بإمكانو ربقيقو هبذا الصدد 
فكرتو حوؿ الدولة باعتبارىا جهاز يضرب الطبقات ببعضها البعض. وىي  ىي

كبَت يف تصور الصراع الطبقي. ويف نفس السياؽ يشَت النقاد  عن فقرطريقة تتم 
السياسات اإلجتماعية باعتبارىا مفروضة على الطبقات  إذل تصور بولنتزاس حوؿ

للضغط الذي سبارسو الطبقات اخلاضعة. و تعترب  ادلسيطرة من قبل الدولة نتيجة
  .ىذه الوضعية مصدر العداء بُت

 يطرة... و ىكذا خالؿ أدائها لوظائفها السياسية صلدالدولة و الطبقات ادلس

الدولة الرأمسالية نفسها مضطرة لإلعتماد على الطبقات اخلاضعة، وأحيانا 
6ادلسيطرة واخلاضعة ببعضها  لضرب الطبقات تستعملها

.  
السياسي  لو أردنا التخليص، ؽلكننا القوؿ أف و بولنتزاس يركزاف على ادلستويُت

 .الرأمسارل و اإليديولوجي دوف اإلشارة إذل الشروط اإلقتصادية لسَتورة الًتاكم

                                                                                                              
4 MILIBAND, R.- The   state  in  capitalist  society.- London, Quarter  books  LTD, 

1973.- p.p. 45-50.    
5

 POULANTZAS, N - .166 ص. -مصدر سابق. -بولنتزاس، ف. 
6

 .PARKIN, F - .141 ص. -مصدر سابق . -بركُت، ؼ. 
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إنتاج اإلنشغاؿ الربجوازي دبناقشة السياسة دبعزؿ عن  كذا صلد ميليباند يعيدى
اإلقتصادية. و يف احلاالت اليت غلمع بينهما، فإنو يقـو  عالقتها ادلعقدة بالقوى

لفردية متجاىال التبعية ادلتبادلة بُت اإلثنُت على ا بذلك على مستوى الروابط
النقاد أنو يفشل يف ربديد الطبيعة احلقيقية للدولة  ادلستوى البنيوي. ويرى كثَت من

  .7الداخلية و جوانبها اإلغلابية بالنسبة لرأس ادلاؿ الرأمسالية وكذلك حدودىا
إذل الدولة بإعتبارىا  األوؿ، ينظر موقفُت: يف بُت يبدو بولنتزاس بدوره مًتددا

اإلحتكاري، و بذلك فهي عامل  وسيلة بيد كتلة القوة يف ظل ىيمنة الرأمساؿ
جوىرىا مادامت وظيفتها  يقوي التماسك. أما يف الثاين، فإف الدولة رأمسالية يف

الطبقة اليت  ادلوضوعية زلددة من طرؼ العالقات الرأمسالية بصرؼ النظر عن
  8تراقب أجهزهتا

 ادلالحظات السابقة إذل التوقف عند النقد ادلفصل و الدقيق الذي تقودنا

اللذين يعترباف أف  "Pocciotto وبوشيوتو Holloway يتقدـ بو كل من "ىولواي
ىذه ادلسألة قد سبيز يف بريطانيا خاصة بسيطرة أراء تعكس ظلوذجا  النقاش حوؿ

دل ينفها أحيانا، للمستوى  األوؿ قليال من اخلصوصية، إف ثنائيا. ؽلنح القطب
ىذه احلالة يكوف فعل الدولة مستمدا مباشرة من  السياسي يف بنية النظاـ. يف

أف يكوف يف النهاية سوى "إختزاليا"  مصاحل رأس ماؿ. و بذلك فإف ىذا ادلوقف
الثاين فإنو دبغاالتو يف الرد على  أو تغلب عليو "احلتمية اإلقتصادية". أما القطب

النسبية للمستوى السياسي و ؽلنح  ابق، يتطرؽ يف تأكيد اإلستقالليةادلوقف الس
 .9ماؿ بسَتورة تراكم رأس  إىتماما ضئيال للشروط احمليطة

إختالفاهتما فإف ذلذين ادلوقفُت نقطة ضعف مشًتكة، ىي  كن بالرغم منل
ويُت وبوشيوتو "بالتنظَت غَت ادلالئم للعالقة بُت ادلست تلك اليت يعرب عنها ىولواي

  "10باعتبارعلا أشكاال مباشرة للعالقات اإلجتماعية الرأمسالية اإلقتصادي والسياسي
                                                                                                              
7 JESSOP, B. - Recent theories of the capitalist state.- Cambridge Journal of -

  Economics,  n°1, 1977. 
8

 POULANTZAS مصدر سابق. -، ف.بولنتزاس 
9 HOLLOWAY AND POCCIOTTO.- State and capital : a marxist debate.- 1978.- 

 .3 نفس ادلرجع، ص. 10
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العديدة  بالنسبة دليليباند وبولنتزاس يرى ىذاف ادلفكراف أنو رغم اإلختالفات
 ادلوجودة بينهما، فإهنما يشًتكاف يف تبنيهما لفكرة ضمنية مفادىا أف الشرط

يكمن يف اإلعًتاؼ خبصوصية السياسي. وبذلك ادلسبق لبلوغ فهم علمي للدولة 
حادا عن ربليل ادلادي ادلقًتح من طرؼ ماركس يف عملو "رأس ادلاؿ"  فإهنما قد

الدولة. لقد فهم اإلثناف "رأس ادلاؿ" على أنو ربليل  كمنهج لتطوير نظرية
للتحقيق و البحث، تلك ىي القاعدة اليت  لإلقتصادي بكونو موضوعا مستقال

موضوعا مستقال للبحث حباجة إذل  يها بولتنزاس يف اعتباره السياسييستند إل
  .مفاىيم خاصة

 لكن فكرة "اإلستقاللية النسبية" للسياسي، كما يرى كل من ىولواي و

بوشيوتو تقفز على ادلشكلة. بل أكثر من ذلك تؤدي إذل موقف أين ال صلد لدى 
ات احلادثة يف أشكاؿ الدولة. أي ربليل لنمو اجملتمع الرأمسارل والتغَت  بولنتزاس

غياب ربليل للعالقة بُت الدولة الرأمسالية وقاعدهتا ادلوضوعية ادلتمثلة يف  إضافة إذل
وبالتارل غياب أي  اإلنتاج )إستغالؿ الطبقة العاملة خالؿ سَتورة الًتاكم عالقات

 بالصعوبات و احلدود أو القيود اليت تواجهها الدولة، أو ربد من ربليل خاص
  .فعلها

التارؼلي  ىناؾ نتيجتاف أساسيتاف مرتبطتاف يفشل ىذه ادلقاربة يف إعتبار النمو
أوال، عدـ قدرهتا على ربليل   11.لسَتورة الًتاكم كنقطة بداية يف ربليلها للدولة

السياسية كما تتموضع ضمن تشكيلة إجتماعية زلددة، لعل  األشكاؿ والصيغ
 بأكملو س للفاشية أين ال صلد ضمن الكتاببولنتزا أفضل مثاؿ على ذلك ربليل

 واحدة لإلستغالؿ، دبعٌت عملية تراكم فائض القيمة  أشارة

 

العمل. ثانيا: عدـ القدرة على تصور  مركز العالقة بُت رأس ادلاؿ و قوةا بكوهن
  .بسَتورة تراكم رأس ادلاؿ احلدود ادلفروضة على الدولة بفعل عالقتها

                                                                                                              
 HOLLOWAY AND POCCIOTTO -.10 ص. -مصدر سابق. -ىولواي وبوشيوتو. 11
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 ات يف ربليل الدولة الذي يقًتحو بولنتزاس وأولئكإف ىذه الفجوات و الثغر 

الذين يشاطرونو نفس ادلقاربة قد جرى توقعها ومعاجلتها من خالؿ ادلساعلة اليت 
ادلدرسة األدلانية ادلسماة "إشتقاقية الدولة" لكن قبل النظر إذل ىذه األخَتة  قدمتها
وء عليها. إهنا مقاربة أخرى تطورت يف بريطانيا حباجة إذل تسليط الض ىناؾ

.الريكاردي اجلديد معروفة بالتيار
 
** 

 و ىكذا مقابل التحليل ادلاركسي الذي يقًتحو ميليباند، ػلاوؿ كل من غلُت

GLYN  وساتكليف SUTCLIFFE  أف يبينا أمربيقيا كيف تعمل الدولة خلدمة
  .رأس ادلاؿ

بينما يتم  .يف يد الطبقة الرأمسالية إذ ينظر إذل الدولة يف ىذا التيار بصفتها أداة
 اإلحجاـ عن طرح أسئلة مهمة مثل دلاذا تتصرؼ الدولة هبذه الطريقة. و نفس

الشيء يقاؿ عن األثار ادلتناقضة الناصبة عن السلوؾ الدولة و احلدود ادلفروضة 
يتعامل ىذا التيار مع فئات حسية مثل  .12يف ظل األزمة اليت تعرفها عليها

األرباح...إخل. وال يثَت أبدا مسألة فائض القيمة وتراكمها،  األجور،األسعار، 
  13تطور الرأمسالية و بالذات، ميل معدؿ الربح إذل التناقص واإلذباه األساسي يف

ربليل ىذه  "يف مقابل كل ذلك رباوؿ ادلدرسة األدلانية القائلة "باشتقاقية الدولة
 ية ذبد جذورىا يف الطبيعة اخلاصةاألخَتة باعتبارىا شكال من السيطرة الطبق

 و تقسيم العمل ادلميز ذلا. يف ىذا اإلذباه    لعالقات اإلنتاج الرأمسالية

 

 

 التعامل مع عمل ماركس "رأس ادلاؿ" دوف تشويو، أي باعتباره نقدا ماديا جرى
ادلستوى اإلقتصادي عن بقية  السياسي الربجوازي الذي يفصللإلقتصاد 

القيمة، فائض القيمة،  اإلجتماعية. و اعتربت مفاىيمو )مثلمستويات الكلية 
                                                                                                              

**
لإلقتصاد السياسي  األوائلأحد ادلنظرين ( 1823-1772) نسبة إذل اإلقتصادي اإلنكليزي ديفيد ريكاردو 

 .خاصة بصياغتو قانوف الريع العقاري اشتهرالكالسيكي و قد 
 .JESSOP, B مصدر سابق 12
 .HOLLOWAY et POCCIOTTO 12ص. -مصدر سابق. -ىولواي وبوشيوتو.  13
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العالقات  الًتاكم( مالئمة لتنظَت ليس فقط ادلستوى اإلقتصادي، بل أيضا
  .خصوصا اإلجتماعية عموما و البنية الطبقية و أشكاؿ التنظيم والسلوؾ السياسي

 مرؽلكن التمييز بُت ثالث مقاربات ضمن ىذه ادلدرسة عندما يتعلق األ

ادلقاربة األوذل ادلوقف الذي طوره بولتنزاس، حيث  تشبو .14بطبيعة الدولة ووظيفتها
مؤسسة مستقلة من العالقات ادلوجودة بُت  يتم إشتقاؽ شكل الدولة بإعتبارىا

وجود رأس ادلاؿ يف صيغة رؤوس أمواؿ  األجزاء ادلختلفة لرأس ادلاؿ. إذ سبثل فكرة
رؤوس األمواؿ اخلصوصية ىذه  وقع الدولة فوؽفردية مقدمة جوىرية. و يضمن سب

رلموعة من اإلعًتاضات  إعادة انتاج رأس ادلاؿ اإلجتماعي يف كليتو. لكن ىناؾ
 .15اليت جرى تسجيلها على ىذا ادلوقف

على الطبيعة الرأمسالية للدولة،  إف ىذا ادلوقف ال يقيم الدليل إطالقا :أوال
اخلاصة برأس ادلاؿ بصفة  يس للمصاحلبقدر ما يعرب عن كوهنا رلرد عملية تأس

تشكل قدرة الدولة  عامة. ذلك ما يتم إشتقاقو من احلاجة إذل أداء وظيفة، بينما
 .على ادائها فرضية مث قبوذلا مسبقا

 ثانيا: من خالؿ الًتكيز على الدولة باعتبارىا ادلنظم لعالقات التعارض و

 ؿ، فإف ىذه ادلقاربة تتجاىل سباماالعداء القائمة بُت األجزاء ادلختلفة لرأس ادلا

أهنا سبثل عالقات القمع و الشرعية اليت   الدولة باعتبارىا صيغة للسيطرة، أي
 .والطبقة العاملة  توجد بُت الدولة ؽلكن أف

الرأمسارل ال  ثالثا: إف ىذه ادلقاربة ال تارؼلية مادامت القوة الدافعة للتطور
يف  ؿ كما يعتقد أصحاب ىذا اإلذباه، بلتكمن يف الصراع بُت أجزاء رأس ادلا

العمل، "يف تراكم رأس ادلاؿ باعتباره سَتورة و  عالقات العداء بُت رأس ادلاؿ
 ".نضاؿ طبقي

 أما ادلقاربة الثانية فتقيم ربليلها للدولة ليس على أساس ربديد جوىر رأس

الرأمسالية على ادلاؿ، بل بالعكس على قاعدة التجليات اليت تظهر هبا العالقات 
اجملتمع. إف اإلنشغاؿ الرئيسي يف ىذه احلالة ىو زلاولة تفسَت كيف  سطح

                                                                                                              
14

 .14-13 ص.ص -نفس ادلرجع.  
15

 .15 ص. -نفس ادلرجع. 
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ىي صيغة للسيطرة الطبقية، أف تأخذ مظهر مؤسسة مستقلة  تستطيع الدولة، و
اإلجابة كما يعتقد أنصار ىذه ادلقاربة، ال تكمن يف  عن اجملتمع الربجوازي. إف
رل، بل يف األشكاؿ اخلارجية اليت يتخذىا. لكن الرأمسا الطبيعة اجلوىرية للمجتمع
إستقاللية الدولة ال صلد إختالفا عن ادلقاربة األوذل،  عندما يتعلق األمر دبسألة
ادلنافسة بُت اجملموعات ادلكونة للطبقة ادلالكة. إف  دبعٌت أهنا ضرورة تفرضها

ًتكيز على جانب ادلقاربة ال يعود إذل كوهنا تكتفي بال اإلعًتاض الرئيسي على ىذه
 البادية اإلجتماعية. و لكن نظرا لًتكيزىا على ادلظاىر واحد من بنية العالقات

للمجتمع الرأمسارل، وباعتبارىا كذلك فإهنا بدوف شك تفتقد إذل قدرة الفهم 
 .16للمجتمع الرأمسارل التارؼلي

قات بُت العال أما ادلقاربة الثالثة فتتعارض سباما مع األوذل كوهنا تركز ليس على
ادلاؿ و  األجزاء ادلختلفة لرأس ادلاؿ و لكن على عالقات اإلستغالؿ بُت رأس

 العمل باعتبارىا شرطا ضروريا لوجود الدولة الرأمسالية. و ىكذا فإف األشكاؿ

احملددة ال تشتق من احلاجة لضبط وتنظيم ادلصاحل العامة، بل "من طبيعة 
ع الرأمسارل". و بذلك فإنو تارؼليا و منطقيا اإلجتماعية للسيطرة يف اجملتم العالقات

 إقامة سَتورة اإلنتاج الرأمسارل باستبعاد عالقات القوة من السَتورة ادلباشرة يتزامن

17لإلنتاج لتشكل رلاالت "سياسية وإقتصادية" خفية
  

الدولة"  و بالرغم من الشك الذي يثَته مثل ىذا الطرح حوؿ مقاربة "إشتقاقية
 ليس ىناؾ تطابقا بُت أفعاؿ الدولة و مصاحل رأس ادلاؿ بصفةعندما يؤكد أف 

تركيزه ليس على الشكل بل على نشاطات  تكمن يفح عامة. فإف قيمة ىذا الطر 
الدولة ضلو سَتورة اإلنتاج  ووظائف الدولة باعتبارىا زلددة بواسطة ردود فعل

أف لو ميزة أخرى تتعلق  وإعادة اإلنتاج، دبعٌت، ظلو سَتورة تراكم رأس ادلاؿ. كما
رأس ادلاؿ" نقطة  و ادلرتكز على إعتبار "منطق  يرفضو للموقف ادلعاكس و ادلشوه

                                                                                                              
16

 .23 ص. -نفس ادلرجع. 

17
 .24 ص. -نفس ادلرجع. 
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شلثلي   أحد عن "النضاؿ الطبقي" عند ربليل الدولة. إذ كما يشَت  بداية بديلة
  .ىذه ادلقاربة

 إف البحث يف وظائف الدولة ينبغي أف يقـو على ربليل مفهومي للمسار"

 لسَتورة الًتاكم الرأمسارل، لكن ينبغي أف نضع يف احلسباف بأف األمر ال التارؼلي

يتعلق باستنتاج منطقي لقوانُت ذبريدية، بل بفهم قائم على تصور مفهومي 
 18"تارؼلية لسَتورة

 باإلمكاف اف نضيف إذل ادلناقشة النظرية السابقة حوؿ طبيعة الدولة مناقشة

الوظائف ادللموسة للدولة. و هبذا الصدد يقدـ أخرى أقل نظريا و ذبديديا تتعلق ب
  :ربديدا وظيفيا للدولة يقوؿ فيو"  E. Mandel  مندؿ" لنا

 إف الدولة منتوج للتقسيم اإلجتماعي للعمل. لقد ظهرت نتيجة لتنامي"

إستقاللية بعض النشاطات اخلاصة بالبنية الفوقية، وىي دبثابة وسيط لإلنتاج 
 ".19 احملافظة على البنية الطبقية و عالقات اإلنتاجيتمثل دورىا يف ادلادي، و

بُت  بالنظر إذل ىذه الطريقة يف ربديد أصل و نشأة الدولة يقـو مندؿ بالتمييز
  .ثالث وظائف رئيسية للدولة الرأمسالية

رأس ادلاؿ ألي سبب عن ربضَتىا  ؽلتنع توفَت الشروط العامة لإلنتاج اليت -1
  .و اإلستثمار فيها

 السائد، سواء كاف مصدرىا  قمع التهديدات ادلوجهة ضلو ظلط اإلنتاج -2

  ة.ضعة، أو شرائح من الطبقة ادلسيطر الطبقات اخلا
إدماج الطبقات اخلاضعة من خالؿ التمثيل اإليديولوجي والسياسي الذي  -3

  20القمع ادلباشرب يتخذ صيغا سلتلفة، ودوف اللجوء إذل أسالي قد
ربديدات  ارة إذل أف عددا آخر من الباحثُت قد توصلوا إذللعلو من ادلفيد اإلش

الغربية.  شلاثلة لوظائف الدولة يف التشكيالت اإلجتماعية الرأمسالية القائمة يف أوربا

                                                                                                              
18

 .26. ص -نفس ادلرجع. 
19 Mandel, E. - Late capitalism.- N.Y, Monthly Review Press., 1974 .- p. 474. 

20
 .475 ص. -نفس ادلرجع. 
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ثالث  "Gamble et Walton و يف ىذا السياؽ، ػلدد كل من "غمبل وولتوف
  : للدولة وظائف

السلم  التكاليف، و ثالثا : احلفاظ علىأوذلا : تسيَت ادلطالب، ثانيا : تشريك 
  21اإلجتماعي واإلستقرار السياسي

الباحث  وكذلك"22Braverman نفس التحديد تقريبا صلده لدى "برافرماف
"R. Hyman اإلنكليزي ادلتخصص يف العالقات الصناعية "ىاؽلاف

23  
 هو يبدو من ادلنطقي القوؿ أف مثل ىذا التماثل يف تصور الدولة تعود جذور 

مباشرة إذل تأثَت فكر ماركس. و هبذا الصدد يذىب ىاؽلاف إذل القوؿ أف تزايد 
الدولة يف اإلقتصاد ليس سوى "تشريك للخسائر" أي توزيعها بُت سلتلف  تدخل

بدال من أف يتحملها رأس ادلاؿ لوحده. و يشَت يف ىذا اإلطار  القوى اإلجتماعية
لوضعية: "إف ادلمثل الرمسي للمجتمع يبدوانو تنبأ هبذه ا إذل موقف أنغلز الذي

  ."24النهاية إذل أف يأخذ على عاتقو إدارة اإلنتاج الرأمسارل سوؼ يضطر يف
 وىكذا تبدو الفكرة األساسية اليت تتخلل صبيع ىذه ادلواقف ىي أف الدولة

 تتحمل شروط اإلنتاج الرأمسارل وإعادة إنتاج العالقات اإلجتماعية ادلرتبطة هبذا

النمط. أما نقطة اإلختالؼ الرئيسية بينها فتمثل يف إعتبار الدولة ذات جوىر 
سوى صيغة أو أداة بالنسبة ألخرين.  مقابل كوهنا ليستللبعض،  بالنسبة رأمسارل

ذبعل وجودىا ذاتو متوقفا على  و لكن حىت يف احلالة الثانية فإهنا مبنية بطريقة
احلالتُت، ىناؾ قيود على  ارل. لكن يفمدى تلبيتها لشروط ظلط اإلنتاج الرأمس

وهبذا الصدد يقوؿ  .تصرؼ الدولة و الؽلكن إستبعاد التأثَتات العكسية لتدخلها
تدخل الدولة الذي  بعض الباحثُت أنو ؽلكننا القوؿ من الناحية التارؼلية أف تنامي

                                                                                                              
21 Gamble and Walton.- Capitalism in crisis.- p. 165. 
22 BRAVERMAN, H. - Labour and monopoly Capital.- London, N.Y, Monthly Review 

Press, 1974. 
23 HYMAN, R. - Industrial Relations: A  Marxist  Introduction.- London, Mac  Millan, 

1975. 
 .133 ص. -نفس ادلرجع. 24
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الذي ىو ذاتو  ساعد "على توفَت أرضية صلبة لًتاكم رأس ادلاؿ بعد احلرب الثانية
  25"يهدد األف إستمرار الًتاكم ذاتو

 يف العقود األخَتة ذبسد الدور ادلتناقض لتدخل الدولة يف إرتفاع معدالت

 التضخم كنتيجة إلرتفاع تكلفو احملافظة على تراكم رأس ادلاؿ و معدالت الربح. و

اإلنفاؽ  احلفاظ على إستمرار الطلب إزدادت احلاجة إذل مزيد من بغرض
 احلصوؿ على قروض خاصة. و بذلك ذباوز إصدار العملة معدالتاحلكومي و 

 اإلنتاج. ذلك أف رفع ادلنتوج يعٍت زيادة األرباح ورفع معدالت اإلنتاجية، شلا يعٍت

 ضرورة التدخل ادلباشر للدولة إلعادة ىيكلة رأس ادلاؿ، و التوسط يف إعادة توزيع

ادلواجهة ادلباشرة دلطالب الدخوؿ للشركات من خالؿ منظمومة الضرائب، وكذلك 
النقابية. لكن الدولة تواجو إختيارا صعبا ليس لو على ما يبدو حل  ادلنظمات

أف الدولة ليست فاعال حرا يتصرؼ دبحض إرادتو، بل سبثل  سريع يف األفق. ذلك
لضغوطات متعارضة، داخلية و خارجية. إذ كما  مؤسسة وسيطة تتعرض باستمرار

القضاء على اإلرتفاع الشديد يف  راستهما، "من أجليشَت غمبل ووالنت يف د
يكوف لزاما على  معدؿ التضخم، و ىو دور تسمح بو الدولة وتشجعو سوؼ

26"قبل أو تقليصو بشدة   الدولة إما توسيع تدخلها أكثر من ذي
.  

 و يف كلتا احلالتُت يعرض ذلك سيطرة رأس ادلاؿ إذل سلاطر ألنو إذا تركت

الشك ستتعرض لتوثرات شديدة ا عملية الًتاكم لألليات اإلقتصادية الصرفة، فإهن
األمواؿ يف عصر ؽليل فيو معدؿ الربح إذل  مع تزايد حدة ادلنافسة بُت رؤوس

الدولة بتوعية الطبقة العاملة من خالؿ   التناقص. و يف ادلقابل يهدد توسيع تدخل
لسياسية اليت يقـو على النظاـ ككل ا كشف األليات اإلجتماعية، اإلقتصادية و

 .وكذلك سلوؾ الدولة
غاية  إذل إثارة سؤاؿ على  يقودنا التحليل السابق حوؿ طبيعة الدولة ووظائفها

 األعلية، ىل يعٍت التحديد السابق للدولة أهنا ال تتأثر بالضغوطات وادلطالب

ذا السؤاؿ ى C. Crouch الشعبية ؟ عندما طرح الباحث اإلنكليزي كولُت كروش
                                                                                                              

25
 .170-169 ص.ص. -مصدر سابق. -وولتوف. 
 .173 ص. -نفس ادلرجع. 26
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خيارين لإلجابة عليو، أوال: بإمكاننا اإلعًتاؼ أف الدولة تستجيب  وجد أمامو
القادمة من ربت، و بذلك فإننا نستبعد طبيعتها الوظيفية  لتلك الضغوطات

قبوؿ األطروحة القائلة أف الرأمسالية نظاـ تعددي شلا يسمح  الرأمسالية. ثانيا: ؽلكننا
27بتلبية مصاحل العمل

  
 يبدو  د من جهة نظرنا أف اخليارين يعانياف من نقائص رغم أف األوؿنعتق

أكثر سباسكا من الثاين. ذلك أف قبوؿ الفكرة القائلة باستجابة الدولة دلصاحل 
ال يؤدي حتما إذل إستبعاد طبيعتها الرأمسالية، بل غلعلنا نعًتؼ دبكانة  العمل

تعددة لرأس ادلاؿ من جهة، و الطبقي ضمن الدولة ذاهتا، بُت ادلصاحل ادل النضاؿ
مصاحل الطبقة العاملة اليت تتكفل هبا الدولة باعتبارىا الوسيط و يف  بينها وبُت

  .الصراع الطبقي يف اجملتمع ذات الوقت بؤرة
 لعل أوضح صياغة ذلذه األطروحة تلك اليت قدمها غمبل يف عملو " األمة

 و"سياسة القوة". حيث سبثل األوذل احملافظة" أين ؽليز بُت ما أمساه "سياسة الدعم"

قيودا يفرضها النظاـ اإلنتخايب الليربارل القائم على رجل واحد، صوت واحد، 
سبثل الثانية قيودا مفروضة على شلارسة الدولة لقوهتا و مصدر تلك القيود  بينما

الشاملة اليت تطاؿ اإلقتصاد، السياسة و اإليديولوجيا. و تتلخص الفكرة  التغَتات
دبا تفرضو سياسة القوة من  دعم ىي ذاهتا مفيدةال برامج سياسة  حقيقة أفيف

من ىامش ادلناورة  قيود، و ال ؽلكن ربقيقها إال ضمن ما تسمح بو ىذه األخَتة
28دلختلف التنظيمات السياسية وأجهزة الدولة

  
 ىذه الفكرة اليت يعرب عنها كل من ىولواي وبوشيوتو يف ىذا اإلقتباس الذي

 نورده رغم طولو دلا يكتسبو من أعلية بالغة : "...إف أشكاؿ الدولة تعاد صياغتها،

إستبداذلا أو إصالحها كجزء من سَتورة اإلحتواء اخلاصة بالتناقضات اجلديدة 
عن مراحل جديدة يف ظلو رأس ادلاؿ من أجل بعث أو إعادة تشكيل  الناذبة

  .صيغ جديدة عالقات رأس ادلاؿ يف

                                                                                                              
27 CROUCH, C. - State and Economy in Contemporary Capitalism.- London, Fontana, 

1980. 
28

 -.Little john, G. and  al. -Power and the state مصدر سابق 
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ادلنواؿ ذبري مراجعة وظائف الدولة وإستبداذلا، مادامت ىي  و على نفس 
 " 29تتأثر بالتناقضات السائدة يف كل برىة من ظلو الرأمسالية كذلك

ووظائفها  بعد ىذا العرض دلواقف سلتلف اإلذباىات النظرية حوؿ طبيعة الدولة
العمل  يف ظل سيادة ظلط اإلنتاج الرأمسارل، سوؼ ضلاوؿ يف اجلزء الثاين من ىذا

 التعرؼ على أشكاؿ تدخل الدولة يف العالقات الصناعية واألليات ادلتنوعة

  .ادلستخدمة من قبلها لتحقيق ىيمنتها يف ىذا اجملاؿ

  العالقات الصناعية رقابة الدولة على.  2
اإلجراءات  يتميز سلوؾ الدولة تارؼليا خبصوص العالقة الصناعية بالتأرجح بُت

النقابية،  القسرية اليت تتبعها عادة ردود فعل مثَت لإلضطرابات من قبل ادلنظمات
حاالت التعاوف واإلستقرار، رغم  يًتتب عنها عادة إدماجية أو اللجوء إذل طرؽ

ليس اخلاص بالعالقات  أهنا قد ال تعمر طويال. ىكذا يصبح النظاـ يف رلموعو،
متأرجحا بُت صيغة معينة  ضامثيل السياسي أيالصناعية فحسب بل اخلاص بالت

ػلدث ذلك بقدر    corporatism تارة أخرى*** الليربالية تارة ونظاـ متحدي من
  .تزايد الشكوؾ حوؿ قدرة النظاـ على إحتواء التناقضات كبَت من الصعوبة و

تكسبها  تلك ىذ الوضعية اليت يعتربىا ىاؽلاف مسؤولة عن األعلية البالغة اليت
 الإليديولوجيا ضمن عملية تدخل الدولة. بالفعل لقد أصبحت عالقات العمل و

النقابات موضوعات يومية للدعاية الرأمسالية دبختلف مؤسساهتا وتنوع صيغ 
تتغدى العملية يف رلموعها على شعار أساسي ىو "احلفاظ على  و تعبَتىا.

العاملة، أىدافها و افعاذلا الصدد غلري تقدًن مصاحل الطبقة  ادلصاحل الوطنية" وهبذا

                                                                                                              
29 HOLLOWAY and POCCIOTO'S Paper.- In Capitol and Class, n°2, 1977.-  p.p. 90-91. 

***
شكل من النظاـ السياسي القائم على التعاوف بُت كيانات مؤسسية  Corporatisme النظاـ ادلتحدي  

مثل منظمات أصحاب العمل، و النقابات العمالية و أجهزة الدولة ربت رعاية و ىيمنة ىذه األخَتة، حيث 
 ؼلضع سلوؾ اجلميع لعقد إجتماعي ، أو إتفاؽ عاـ تضيعو الدولة و ترعاه أنظر:

WINKER, J. T. - The corporate economy: theory and administration in scase, R. 

Industrial society : class, cleavage and control. London, George Allen and Unwin, 1977. 
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مسؤولة، مثَتة لإلضطراب و كارثية بالنسبة لإلقتصاد و  باعتبارىا فئوية، غَت
  30اجملتمع ككل

 لكن تبقى الطريقة األصلح بالنسبة للدولة من أجل مراقبة عالقات العمل ىي

يف  الصيغة اليت ذبمع بُت عناصر من اإلسًتاذبيُت، الليربالية والتدخل ادلباشر. و 
احلاالت فإف مثل ىذه الصيغة ينبغي أف تعاجل ثالث قضايا زلددة: ادلطالب  كل

تزايد قوة الطبقة العاملة، و قدرة الدولة وأجهزهتا على إدارة ىذه العملية  األجرية،
عالقات العمل(. و على ىذا األساس تظهر لدينا ثالث رلاالت  )أي رقابة

رض التحليل. ىذه اجملاالت اليت ينبغي ظليز بينها لغ متداخلة يف الواقع لكننا
إصالح ىياكل التفاوض، وإعادة ىيكلة أجهزة  معاجلتها ىي: سياسات الدخل،

  .الدولة ادلعنية دبراقبة عالقات العمل
  سياسات الدخل .1.1

العالقات الصناعية  تكتشف كل ادلمارسات ادلتعلقة بفرض رقابة الدولة على
تعد زلورا رئيسيا يف إقامة نظاـ متحدي نظرا ألهنا تضمن  أف سياسات الدخل

احلاالت فإف سياسات الدخل هتدؼ إذل تركيز  تعاوف النقابات. و يف كل
الرئاسية داخل التنظيمات النقابية  ادلفاوضات حوؿ األجور، وتقوية ادلستويات

العمالية. كما هتدؼ مثل ىذه  الشيء الذي يساعد على إضعاؼ حركة القاعدة
واإلضرابات غَت الرمسية اليت   السياسات إذل ذبميد إجراءات ادلفاوضة احمللية

اذلدؼ ادلعلن ادلتعلق  يصعب توقعها. ىكذا، فإف غاية ىذه السياسات تتجاوز
أثرت بشكل قوي على  دبراقبة األجور إذل إعادة ىيكلة ادلمارسات التفاوضية اليت

فًتات اإلرتفاع  ة التضخمية، خباصة يفتراكم رأس ادلاؿ يف مواجهة ادلطالب األجري
لذلك  .النسيب يف معدالت التشغيل أين يتنافس أصحاب العمل على اليد العاملة

 فإف سياسات الدخل سبثل رد فعل واضح من قبل الدولة لتعديل ميزاف القوة بُت

الطبقات ادلتعارضة. و على سبيل ادلثاؿ حاولت حكومة حزب العماؿ يف بريطانيا 
صياغة عقد إجتماعي تتكوف قاعدتو األساسية من سياسة للدخل  1964سنة 

                                                                                                              
30

 مرجع سابق.  -ىاؽلاف.  
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البداية كاف اإلجراء طوعيا، و حظي بقبوؿ معظم، إف دل تقل  ومراقبة األسعار. يف
حاولت احلكومة إزباذ إجراءات قانونية لضماف  كل النقابات، لكن عندما

تصريح الناطق  و معارضة، بالرغم من إحًتامو، ربوؿ ذلك القبوؿ بسرعة إذل رفض
 ".بنهاية احلرب الطبقية الرمسي للحكومة أنذاؾ بأف تلك الوثيقة "تبشر

ادلتقدمة  النضاؿ يف اجملتمعات الرأمسالية ازبذلقد أصبح واضحا أنو منذ أف 
 طابعا مؤسسيا يف اجملاؿ السياسي، فإف اجملاؿ الصناعي سيتحوؿ إذل ساحة

سياسات الدخل ادلتعاقبة يف بلد مفضلة حيث يستمر ذلك النضاؿ. وىكذا فإف 
 تبقى من نضالية لدى الطبقة ما كانت هتدؼ إذل القضاء على مثل بريطانيا

األساسي ؼ إف ىذا اذلد 31العاملة يف رلاؿ على غاية االعلية بالنسبة لرأس ادلاؿ
 1964سنة  يف سياسات الدخل ذبسد بوضوح يف سلوؾ حكومة حزب العماؿ

و . اليت حاولت إقامة قيود قانونية على األجور بينما تركت األسعار دوف مراقبة
ىكذا من صبلة تسعة ماليُت سعر دل تعدؿ اذليئة احلكومية اجلديدة ادلسماة 

لذلك فإف بعض الباحثُت  32سعر 355الوطٍت لألسعار و الدخوؿ" سوى  "اجمللس
متو بإعادة توزيع ادلداخيل باألساس "مه إذل أف سياسات الدخل ليست  يشَتوف

الدخل يف صفوؼ الطبقة  بُت الطبقات، بل تسعى فقط إذل تضييق فوارؽ
حبق عقيدة  PANITCH احلقيقة اليت أطلق عليها بانيتش  العاملة". ىذه

  "33واحدة "اإلشًتاكية يف طبقة
ال  ىكذا، فإف سياسات الدخل على حد تعبَت أحد القادة النقابيُت يف إيطاليا

 سوى "زلاولة إفتكاؾ قبوؿ من الطبقة العاملة بزيادة إستغالذلا من خالؿ تعٍت

اللجوء إذل تصور تضامٍت، ػلدد إرباد ادلصاحل بُت رأس ادلاؿ و العمل بإسم 
لقد أشرنا يف بداية ىذا  34"إفًتاضية تتسامى على الطبقات اإلجتماعية مصلحة

و مع ذلك البد   اخلاصة مثل سياسات الدخل العمل إذل حدود ىذه اإلجراءات

                                                                                                              
31 PANITCH, L. - social Democracy and Industrial Militancy.- London, Mac Millan, 1978 

32
 214. ص -. نفس ادلرجع 
33

 .216ص.  -نفس ادلرجع. 
34

 .4ص.  -نفس ادلرجع. -. PANITCHمذكور من طرؼ بانيتش  
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السياسات قد ظهرت يف البلداف  من تكرير القوؿ أف ادلعارضة الصرػلة ذلذه
إذل القوؿ أف سياسات  الرأمسالية ادلتقدمة منذ هناية الستينات. ذلك ما يؤدي

فرض رقابة  الدخل باعتبارىا إحدى الطرؽ ادلفضلة من قبل الدولة يف زلاولتها
 قات العمل تعاين نقائص جوىرية، بل و يًتتب عنها التشكيك يف شرعيةعلى عال

الدولة باعتبارىا حكما زلايدا كما رباوؿ أف تظهر عند قيامها هبذه ادلهمة. 
لقد أدت ىذه السياسات إذل نتائج عكسية مثل تقوية ادلطالب الرامية  بالفعل،

ملة. كما أدت إذل تسييس بُت الفئات ادلختلفة من القوى العا إذل تقليص الفروؽ
كل ىذه و.  األجور على عكس ما كانت تسعى إذل ربقيق اإلختالفات الناذبة عن

إليها الدولة و يف  النتائج ساعدت على إبراز أعلية األساليب األخرى اليت جلأت
 .مقدمتها إعادة ىيكلة عالقات التفاوض

  إصالح هياكل التفاوض. 1.1
 سلوؾ الدولة سواء ربت حكم العماؿ أو حدث يف بريطانيا ربوؿ واضح يف

على التوارل( سبثل يف التخلي عن سياسات الدخل  1971و 1968احملافظُت )سنة 
إجراء إصالحات يف ىياكل التفاوض. ويبقى التجسيد الواضح ذلذا  لصاحل

ىذا اإلطار أعيد ربديد  . يف1971العالقات الصناعية لسنة  التحوؿ ىو قانوف
قبل دولة لتسبغ الشرعية على تلك اليت تقبل  أىداؼ النقابات العمالية من

  .الوضعية اجلديدة دوف غَتىا
 إضافة إذل ذلك ىناؾ عدد مهم من التغَتات أدخلت دبناسبة إعتماد ىذا

  .القانوف
تابع  و أوال : إلزاـ النقابات بتسجيل نفسها لدى موثق معُت من قبل احلكومة

  .للدولة لو صالحيات دلراقبة مضموف القانوف الداخلي للنقابات
اليت " ثانيا : إقامة زلاكم صناعية للنظر يف ما مسي "بادلمارسات غَت العادلة

  .تقـو هبا النقابات
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يكتسي   ثالثا : إعطاء الطابع اإللزامي قانونيا لكل اإلتفاقات اجلماعية، وبذلك
تفاقات نافذة طابع السلوؾ أو "ادلمارسة غَت كل إضراب مادامت تلك اإل

  .اليت يعاقب عليها القانوف "العادلة
قرار تتخذه النقابة إلعطاء  السري حوؿ أي اإلقًتاع رابعا : إدخاؿ نظاـ

  .ادلنخرطُت فرصة معارضة القرارات الراديكالية
صعب  ****"خامسا : تبٍت إجراءات من شأهنا أف ذبعل تقليد "الورشات ادلغلقة

 .النقابات و إضعافها عضوية   التحقيق هبدؼ تقليص
اإلضرابات غَت الرمسية من خالؿ ربميل النقابات مسؤولية  ادسا : تقليصس

متابعتها قانونيا أماـ احملاكم الصناعية اليت تفرض  ضماف اإلنضباط يف صفوفها و
  35كما تستطيع حلها ثقيلة عليها غرامات

إذل ربقيقها عديدة و يف مقدمتها،  1971اليت سعي إصالح  إف األىداؼ
ميزاف القوة يف العالقات الصناعية لصاحل رأس ادلاؿ على حساب العماؿ و  تعديل

إهناء حالة الالمركزية اليت ميزت ىياكل ادلفاوضات اجلماعية. تقوية  .منظماهتم
و جعلها قادرة على  الرئاسية داخل النقابات لتقوية اذلياكل ادلركزية ادلستويات

و فوؽ كل شيء دل يكن اذلدؼ ربطيم النقابات كما قد يبدو  .مراقبة أعضائها
  إلتزامات النقابات ضلو رأس ادلاؿ والدولة و  منذ الوىلة األوذل، بل ربديد

                                                                                                              
****

"الورشات ادلغلقة" شلارسة قدؽلة للنقابات اإلنكليزية ذبرب من خالذلا العماؿ ادللتحقُت بادلنشأة على   
شلارسة متعارؼ عليها و ليس ذلا طابع قانوين، اذلدؼ  اإلطلراط يف النقابة كإحدى الشروط للتوظيف. و ىي

منها خلق ذبانس يف صفوؼ العماؿ و تقوية صفوؼ النقابات. "الورشات ادلغلقة" شلارسة قدؽلة للنقابات 
اإلنكليزية ذبرب من خالذلا العماؿ ادللتحقُت بادلنشأة على اإلطلراط يف النقابة كإحدى الشروط للتوظيف. و 

ارؼ عليها و ليس ذلا طابع قانوين، اذلدؼ منها خلق ذبانس يف صفوؼ العماؿ و تقوية ىي شلارسة متع
 صفوؼ النقابات.

35 CROUCH, C.- The politics of industrial relations.- London, Fontana, 1979. 
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بذلك ؽلكن  و 36العقوبات اليت تفرضها الدولة تقنينها وإغلاد السند ذلا من خالؿ
ف يندرج ضمن نظاـ متحدي مع مسحة كبَتة من كا  1971القوؿ أف قانوف 

ألنو حاوؿ أف يؤلف بُت صيغ سلتلفة من ادلراقبة، األوذل صباعية و . الغموض
ليربالية. ذلك مايرى فيو بعض الباحثُت مؤشرا عن التناقض  الثانية فردية أو

أديولوجية الدولة يف التشكيالت الرأمسالية ادلعاصرة، و يف  اجلوىري والعميق يف دور
لقد قدـ  37و بُت الفئات ادلختلفة ادلشكلة لرأس ادلاؿ معظم االحزاب الليربالية

رلموعات ادلصاحل حوؿ الدور  مثاال جيدا عن الصراع بُت سلتلف 1971قانوف 
قبل الفئات ادلكونة  ادلنوط بالدولة وقد ذبسد ذلك يف غياب رد فعل متجانس من

شروط تراكم رأس  عالقات ادلعقدة بُت الدولة،لرأس ادلاؿ. كما سلط الضوء على ال
  .ادلاؿ، و مصاحل الطبقات ونضاالهتا

ركة واسعة من ح لقد قاومت النقابات ذلك القانوف بشدة وواجهت احلكومة
و تتخلى عن اإلصالحات ادلرتبطة   جعلها تًتاجع عن القانوف العصياف ادلدين شلا

للتعاوف باءت ىي األخرى بالفشل،  إستدراج النقابات بو. و قد نبع ذلك زلاولة
لألجور و سياسة لألسعار خالؿ الفًتة  أدى إذل إصدار قانوف  الشيء الذي

جديدة مثل رللس األجور، و  ، قامت بتنفيدىا و متابعتها ىيئات1972-1974
  .جلنة األسعار

 لقد كانت زلاولة اإلصالح ىذه، كما يقوؿ كروش، رلرد تقليد مباشر لتجارب

 و الواليات ادلتحدة االمريكية، و  اصة تلك اليت عرفتها السويدأخرى، خب

أدلانيا...إخل. غَت أف األحداث بينت عدـ فعالية ىذا األسلوب يف معاجلة 
  .يف بريطانيا باخلصوص  الصناعية العالقات

  

                                                                                                              
36

 .PANITCH -.مصدر سابق  
37 STRINATI, D.- Capitalism, the state and industrial Relations, in CROUCH, C. مصدر 
 .the politics  in industrial   Relations سابق
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شلارسات  لعل إحدى التفسَتات احملتملة و ادلعقولة تكمن يف تقليد قدًن سبثلو
ذلك ذبذر  احمللي و ال مركزية شليزة للحركة النقابية اإلنكليزية. إضافة إذلالتفاوض 

للدولة يف  الثقافة السياسية الليربالية يف ىذه البالد، و حقيقة أف التدخل ادلباشر
العادلية  رلاؿ العالقات الصناعية ظاىرة حديثة تطورت يف مرحلة ما بعد احلرب

إستثناء،  الية األخرى فقد كانت الدولة، بدوفالثانية فقط. أما يف البلداف الرأمس
ىي  طرفا مباشرا و نشطا منذ ادلراحل األوذل للتصنيع. لعل ما يكتسي داللة مهمة

حقيقة أف تلك اإلجراءات ادلتخذة من قبل الدولة يف ذلك الوقت غايتها التمييز 
 حد ذاتو الفصل بُت اجملاالت الصناعية والسياسية. بينما ؽلثل ذلك التصرؼ يف أو

سياسيا. و قد كشفت األحداث أف احلركة العمالية عموما ال ربمل أو ىاما  فعال
احلقيقة. فالعماؿ يف بريطانيا عربوا مرارا عديدة عن رفضهم للدور  خبصوص ىذه

خبصوص  1969الدولة القياـ بو، كما حدث يف إضطرابات  ادلزدوج الذي رباوؿ
. 1970خابات التشريعية سنة اإلنت األجور، أو فشل حزب العماؿ يف

انتهت بسقوط حكومة  اليت 1974-1972واإلضطرابات السياسية خالؿ الفًتة 
تشهد  احملافظة. يبدو كأف األحداث تتكرر مرة أخرى كما E. HEATH ىيث

واألحداث اليت أعقبتها مؤدية إذل  1979لشتاء  تاضطرابا على ذلك موجات
. و قد عربت حكومة 1980تشريعيات  دبع احملافظُتفشل حزب العماؿ و صعود 

فشل يف بداية السبعينات، أي  احملافظُت عن عزمها يف إعادة نفس السيناريو الذي
والنقابات. و قد بينت  إدخاؿ إصالحات جذرية على قوانُت و ىيئات ادلفاوضة،

السابق و  السنوات الالحقة أف حظ تلك اإلصالحات كانت ىذه ادلرة أفضل من
  .إذل األىدؼ ادلخططة ذلا لكنو يبقى مع ذلك نسبيا و زلدودا جدا بالنظر

  إعادة هيكلة أجهزة الدولة .2.1
ادلتخذة  تستدعي عملية مراقبة العالقات الصناعية تبعا لإلجراءات ادلختلفة

بعملية  إعادة ىيكلة أجهزة الدولة سواء كانت معنية مباشرة أو بطريقة غَت مباشرة
 تدخل. و ادلهم هبذا الصدد ىو أف إعادة ىيكلة أجهزة الدولة ذلا عواقب ذاتال

داللة على العالقات بُت الدولة ورأس ادلاؿ. فيما ؼلص ذبربة بريطانيا صلد أف فًتة 
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سيطرت فيها الدولة على العالقات الصناعية من خالؿ وزارة الشغل  1970قبل  ما
فقد عادت مهمة الرقابة على  1974ة دائرة التشغيل. أما بعد سن مث بعد ذلك

أجهزة جديدة من بينها مصاحل التوجيو و ادلصاحلة  العالقات الصناعية إذل
العاملة، و مكاتب تسيَت التشغيل. أما إصدار  والتحكيم، و جلنة خدمات القوى

فقد أعطيت لكل من اخلزينة، ومؤسبر  اإلجراءات اخلاصة بصياغة سياسات الدخل
 C.B .I) العمل وكونفدرالية أرباب  (T.U.C.)اTrades union congress النقابات

confederation of british industry) 38 
 يف فًتات سلتلفة   إضافة إذل ذلك ىناؾ قائمة أخرى من اذليئات اليت ظهرت

 منها: مكتب التنمية اإلقتصادية الوطنية، اجمللس الوطٍت لألسعار وادلداخيل، ىيئة

نظيم الصناعي، اجمللس الوطٍت للمؤسسة، جلنة العالقات الصناعية، و إعادة الت
ادلشار إليها أنفا. لقد كانت اذليئتاف  التوجيو وادلصاحلة و التحكيم مصاحل أخَتا

الصناعية، بينما تعٍت اذليئات األخرى  األخَتتاف معنيتُت مباشرة بالعالقات
 39باإلقتصاد عموما

 األجزاء ادلختلفة من رأس ادلاؿ اتسمت لقد أشرنا سابقا إذل أف مواقف

بالغموض ذباه زلاولة الدولة القياـ بإصالحات زبص ىياكل التفاوض، او فرض 
ترفض اللجوء إذل  C.B.I الدخل. ىكذا صلد منظمة أرباب العمل سياسات

. لقد كانت تفضل وضعية تقـو فيها 1971ادلتضمنة يف قانوف  اإلجراءات القانونية
ىذه اإلجراءات دوف إعطائها صيغة قانونية. لكن  و تنفيذ مثل الدولة بإصدار

موازنة ىذه ادلطالب دبطالب أخرى  الدولة رفضت ذلك بسبب حاجتها إذل
الصغَتة. ويف مواقع  ألقساـ أخرى من رأس ادلاؿ و بالذات ادلنشآت
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للمحافظُت اليت  أخرى كاف تراجع الدولة بسبب تأثَت األيديولوجيا الليربالية
  40عتهم من التمادي يف التدخل و الذىاب إذل أبعد احلدودمن

 لقد كانت ىذه صبلة من األسباب اليت فرضت على الدولة تغيَت طريقة تعاملها

من األسلوب القانوين إذل أسلوب مرف غَت ملـز تقـو بو ىيئات مثل جلنة 
ه الصناعية، ومصاحل التوجيو، ادلصاحلة و التحكيم. لقد تشكلت ىذ العالقات

شبو حكومية، و مستقلة أيديولوجيا عن رقابة احلكومة، و بذلك  اذليئات بإعتبارىا
دلراقبة العالقات الصناعية و يف ذات الوقت تساعد على  فهي سبثل طريقة شلوىة

لقد إستمدت ىذه اذليئات   (corporatist).متحدي إقامة نظاـ سبثيل سياسي
عن تأثَت الربدلاف و تأثَتات النضاالت إبعادىا  و داللتها أيضا من خالؿ  قيمتها

  .السياسية ادلنظمة و ادلطالب الشعبية
 لقد أقيمت جلنة العالقات الصناعية كهيئة تابعة للدولة مهمتها الوقاية من

النزاعات الصناعية و فرض أسلوب تفاوض صباعي منظم، لقد ركزت باخلصوص 
دارة. كما أكدت اإل منظمة تسهل مهمات وة نقابات قوي على قيمة وجود

بينما عملت يف  ظاىريا األسلوب اإلرادي و احلر يف التعامل بُت األطراؼ ادلعنية،
قانوف  الواقع على تقوية تدخل الدولة من خالؿ مساعلتها النشطة يف تنفيذ

 العالقات الصناعية. لكن رفض النقابات ادلساعلة يف تلك العملية وغياب اإلتفاؽ

و أفشل مهمتها و إستطاعت ىذه اذليئة البقاء و  يئةعلى حد أدىن عطل ىذه اذل
إذل فًتات الحقة دبخالفتها لباقي أجهزة الدولة و اخلروج عن خطها، و  اإلستمرار

  .ىذا ادلوقف لكل ىيئة تعٍت مستقبال بالعالقات الصناعية قد أوصت دبثل
   ىذا اخلط الذي مت إعتماده من قبل مصاحل التوجيو وادلصاحلة و التحكيم

(ACAS)  اليت دشنت مرحلة جديدة من اذليئات شبو احلكومية لتمرير
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العالقات الصناعية مثل قانوف ضباية التشغيل. و يعمل الًتكيز  التشريعات حوؿ
 و ادلعارضة ادلباشرة الربدلاف األجهزة على إبعادىا عن أيديولوجيا على مثل ىذه

 عا حياديا واضحا. لقد أثبت ىذادلنظمات الطبقة العاملة يف زلاولة إلعطائها طاب

 اإلجراء أنو طريقة لفرض رقابة الدولة على العالقات الصناعية بعيدا عن التدخل

 ادلباشر للدولة. و قد أولت احلكومة احملافظة يف بداية الثمانينات أعلية معتربة ذلذا

ة. األسلوب مع أهنا الزالت تطمح إذل إزباذ إجراءات تشريعية و فرض قيود قانوني
قامت بو بالفعل منذ منتصف الثمانينات ربت حكم تاتشر اليت كانت  ذلك ما

  41إذل أبعد احلدود من قوة النقابات مصممة على التقليص
 إضافة إذل اإلجراءات السابقة ذبدر اإلشارة إذل الدور األبوي الذي لعبتو

الراسخة و التقليدية اليت ربدد  العدالة، حيث عرفت احملاكم دبخالفتها للمارسات
و حقها يف التنظيم و النشاط. من ذلك إعادة   النقابات، إستقالليتها حقوؽ

 الشرعية ادلمنوحة للنقابات يف السنوات السابقة فيما ؼلص النظر يف احلصانة
إذل غَت ذلك  ،*****الشرعية و نظارة اإلضراب دلفاوضات اجلماعية. اإلضطراباتا

العدالة إذل  ادلقبولة تقليديا. ويرجع الباحثوف ىذا ادلوقف من رجاؿ من ادلمارسات
خاطئة  أسباب عديدة خباصة اخللفية الطبقية وادلواقف ادلسبقة ادلشبعة بإحكاـ

األىم من ذلك ىو بنية القانوف العريف ادلعموؿ بو يف  لكن42 مصدرىا األيديولوجيا
يدولوجيا الليربالية الفردية شلا غلعل  غلد جذوره يف األ القضاء الربيطاين الذي  نظاـ

رلموعات معينة غَت شرعية. و بالرغم من احلصانة اليت  كل األفعاؿ اليت تقـو هبا
اجملاؿ، فإف احلاالت اليت يشوهبا الغموض تفقد فيها  تتمتع هبا النقابات يف ىذا

43النقابات حصانتها
.  
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 ادلوجودة يف الدؽلقراطياتذلك ما جعل بعض الباحثُت يشَت إذل التوترات 

الليربالية بُت أجهزة الدولة اإلدماجية مثل الربدلاف وىيئات أخرى مثل القضاء. 
هبذا الصدد أف ادليل ضلو إقامة نظاـ متحدي ؽلثل عالجا دلشكلة نشاز  ويروف

اذليئات الشرعية للدولة مثل الربدلاف و مؤسسات ذات إستقاللية نسبية   القائم بُت
و يسود   تتمتع دبناعة نسبية ذباه الضغوط السياسية ادلباشرة يتكالقضاء ال

القمعي للعدالة يف العالقات الصناعية ؼلدـ مصاحل رأس  اإلعتقاد أف بروز الدور
عادة شلثال يف النظاـ ادلتحدي. ذلك ما غلعل الدولة،  ادلاؿ الصغَت الذي ال يكوف

التقليص منها لكوهنا تقف ىذه ادلمارسة و  حسب ىذا اإلعتقاد، رباوؿ زلاصرة
العمـو إذل مواجهة بُت التيار  يف طريق توسيع تدخل الدولة. و يشَت ذلك على

44الليربارل و ادلتحدي
  
 معارضة أولئك الذين يشَتوف إذل وجود ميل يف ظل النظاـ  تواجو ىذه األراء

على  اذلياكل و ادلؤسسات اجلديدة و  ادلتحدي ضلو تأكيد قوة اذليئات التنفيذية
القدؽلة، خباصة الربدلاف كما يشَت أصحاب ىذا ادلوقف  حساب اذليئات الليربالية

وبذلك  اليطاذلا الضغط الدؽلقراطي الشعيب إذل أف ادلؤسسات النظاـ ادلتحدي
ليس ذلا حضور يف ادلؤسسات  فإهنا تفشل يف سبثيل مصاحل اجلماعات اليت

  .ادلتحدية

  الخالصة
 األراء على إختالفها و تنوعها ىو تعدد اإلحتماالتإف ما تشَت إليو ىذه 

ادلفتوحة أماـ الدولة لفرض رقابتها على العالقات الصناعية، إضافة إذل تأثَتات 
األجهزة واذليئات بإعتبارىا تلعب دور الوسيط بالنسبة "للدولة والعالقات  سلتلف

ؿ" كما تربز احلدود و توفَتىا بذلك لشرط احملافظة على تراكم رأس ادلا اإلقتصادية
يف تصرفها كمؤسسة  البنيوية أو الرمزية اليت تواجهها الدولة و القيود سواء

اليت تلعب دورا يف ربديد طبيعة الدولة ذاهتا. إف رقابة  إجتماعية، تلك القيود
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الصناعية بغض النظر عن األساليب ادلتبعة غاية تفسر ادليل  الدولة على العالقات
احلياة اإلقتصادية. ىذا التدخل الذي ال ؽلكن فهمو  لدولة يفالواضح ضلو تدخل ا

طرؼ الدولة عن سلرج من األزمة احلادة و  إال بإعتباره ؽلثل حبثا مستمرا من
 بفرض ادلاؿ. و لن يكوف ذلك شلكنا سوى الدائمة اليت تواجهها عملية تراكم رأس

و  اكم الرأمسارل.العمل وتأطَتىا و إخضاعها دلنطق سَتورة الًت  رقابة على قوة
ىذه الوظيفة ربت ظروؼ دائمة التغَت ىو ادلفسر لظهور  بذلك يكوف التكيف مع

  .وادلراقبة اليت سبارسها الدولة التدخل صيغ وآليات سلتلفة يف عملية
 


